
Luboš Dúbravka 
OKD,a.s.,Důl Darkov,v.o.s., závod 2 
735 02 Karviná – Doly 
Tel.: 59 646 2095 
e-mail: dubravka@OKD.CZ 

 
PŘECHOD TEKTONICKÉ PORUCHY PORUBEM 

 
The paper deals with the problem of coal winning technology under the tectonically disturbed 
roof condition. The disturbance risen at coal face was caused by falling of roof rocks and slip 
of coal face into the advance of the face. 
 
 
1. Úvod 
      Porub ve 33. sloji  o délce 231 m je dobýván úpadně na plnou mocnost sloje tj. 4,2 m 
technologií směrného stěnování na řízený zával. Je vybaven hřeblovým dopravníkem DH 
830, sekcemi posuvné výztuže Fazos 17/37 s podstavcem a kombajnem KGS 445 RW. Sloj 
náleží stratigraficky k spodním sušským vrstvám karvinského souvrství. Je uložena v hloubce 
750 – 910 m pod povrchem. Generální úklon sloje činí v 5. kře cca 8 – 15 stupňů 
severovýchodním směrem. 
     Uhelný blok připravený k dobývání nebyl zcela tektonicky čistý, což bylo ověřeno ražbami 
těžní a výdušné chodby. V průběhu dobývání bylo porubem přecházeno několik drobných 
tektonických poruch. Jejich přecházení bylo zvládáno tzv. jehlováním uhelného pilíře, kdy do 
vývrtů o ∅  42 mm a délce 2,5 – 3,0 m byly vlepovány dřevěné jehly nebo hranolky pomocí 
polyuretanových ampulí PUR. Rozteč jehel byla situována do dvou řad pod sebe s roztečí 1m. 
Jedna z tektonických poruch, která na úvodní chodbě vykazovala amplitudu do 2 m, při 
přecházení porubní frontou zesílila až na celou mocnost sloje ( ve směru postupu porubu se 
jednalo o tzv. výskok ) a bylo ji nutno vyřizovat přibírkou počvy a tudíž sekcemi prudce 
stoupat. V místě tektonické poruchy byla výrazně snížena pevnost uhelné sloje a silně 
rozrušené nadloží. K zesílení uhelného pilíře bylo využíváno tzv. Boltexů tj. kovových pakrů 
o délce 3,0 m, přes které byl pilíř injektován  polyuretanovou pryskyřicí Bevedol – Bevedan S 
tzv. tlakovou injektáží. Cílem tlakové injektáže bylo zpevnění uhelného pilíře i 
bezprostředního nadloží v rozsahu vytvořených mikrotrhlin. Rozteč injektážních vrtů se 
pohybovala od 1,5 do 2,0 m. Zbytky stržených kotevních prvků Boltex po vyjetí uhelného 
pilíře a bezprostředního nadloží jsou patrny na snímku č. 1. Při vyjíždění bezprostředního 
nadloží na výšku až 2 m nad sloj byla situace zvládána vytvářením umělého stropu - povalu, 
který byl budován z kovových rovin zapuštěných  cca 2,5m jedním koncem do vývrtů v pilíři 
a druhým koncem podchyceným stropnicí posuvné výztuže. Na tyto roviny byla postupně 
pokládána dřevěná kulatina. 



 
Snímek č. 1 Zbytky stržených kotevních prvků 

 
 

2. Popis vzniklé situace 
V měsíci březnu došlo při přecházení této tektonické poruchy přes všechna  realizovaná 

opatření k mimořádně rozsáhlému vyjetí pilíře i bezprostředního nadloží v úseku od 49 po 72 
sekci PV tj. v délce 34 m. Výlom nad sekcemi PV dosahoval až 9,5 m a směrem  do pilíře 6,5 
m. Nadložní horniny vyjely ve velkých blocích a znemožňovaly okamžité zajišťování. Tyto 
bloky musely být postupně odstraňovány za pomoci trhací práce. Po zprovoznění hřeblového 
dopravníku a zhodnocení situace technickým vedením dolu bylo hledáno co nejrychlejší a 
nejbezpečnější, ale také nejlevnější řešení. Byla zvažována ražba nové prorážky i obtínka 
inkriminovaného úseku. Rozhodnutí ztěžoval fakt, že se jednalo o úsek uprostřed porubu a 
klasická řešení byla časově náročná. Bylo rozhodnuto o využití zkušeností s vybudováním 
umělého stropu z rovin a dřevěné kulatiny.  Bylo postupováno od sekce č. 72. – shora dolů, 
aby osádka pracovala v co nejvíce zajištěném prostoru. Roviny byly taženy v osové 
vzdálenosti 0,75 m tak, aby na jednu stropnici sekce PV  byly navázány dvě roviny. Tyto 
roviny pak byly svázány po úklonu dalšími tahy rovin co 0,75 m. Pod takto vzniklý rošt 
z rovin byly budovány IHS. Na počátku a konci výlomu tj. u sekce 49. a 72. byly postaveny 
hráně z dřevěné kulatiny, které byly postupně doplněny na celou délku úseku. Čelo vyjetého 
pilíře bylo průběžně paženo odkory a půlkulatinou. 
     O spolupráci v nastalé situaci byly osloveny společnosti Weber a CarboTech Bohemia, 
které dodávají pro důlní podniky různé zpevňující materiály. Po profárání porubu se obě 
společnosti shodly na tom, že stavěný bezpečnostní poval je nutno dále zesílit, protože volné 
uložení dřevěné kulatiny o síle nad 22 cm neskýtá dostatečnou stabilitu tohoto povalu a 
ochranu osádky. 

Zástupci společnosti Weber navrhli vyplnění celého volného prostoru těsnící a nosnou 
hmotou  Mariflex čerpadlem umístěným v porubu. Vyplňovaný objem vyžadoval dopravu 



značného množství materiálu porubem od výdušné třídy, značné finanční náklady a navíc 
tento materiál nebyl k okamžité dispozici. 

      
        Zástupci společnosti CarboTech Bohemia navrhli kombinaci tří materiálů, z nichž 
základní – Wilfoam byl ihned k dispozici včetně zapůjčení čerpadla a obsluhy, další materiál 
těsnící do dvou dnů. Tento návrh byl okamžitě realizovatelný a vhodně doplňoval započatou 
stavbu bezpečnostního povalu. Proto bylo vedením dolu rozhodnuto o spolupráci s firmou 
CarboTech Bohemia. 

  
3. Navržené řešení 
     Podstata navrženého řešení spočívala ve zpevnění budovaného bezpečnostního povalu 
vrstvou, která by svázala a zpevnila tento poval a vytvořila dostatečně silnou nárazníkovou 
desku, která by byla schopna zmírnit energii padajících kusů nadloží při jejich uvolnění. 

Vyplňovat celý výlom, což by bylo ideální řešení, by bylo časově náročné a ekonomicky 
neúnosné. Podle hrubého propočtu tento výlom představoval cca 1500 m3 vytržené horniny a 
bylo nutno navázat na již započaté zajišťovací práce na stavbě bezpečnostního povalu. Proto 
byl zvolen postup v použití tří typů materiálů ve dvou fázích. V první fázi vytvořit nad 
povalem umělé bloky z pevného nosného materiálu Wilfoam čerpaného do vaků z geotextilie. 
Tyto vaky pak ve fázi druhé vzájemně propojit v jeden blok za pomoci nosné pěny Ekoflex.. 

 
4. Postup prací při realizaci řešení 
     Pro realizaci první etapy tj. vytvoření bloků bylo na výdušné chodbě instalováno výkonné 
čerpadlo, které je schopno dopravovat tekutou hmotu až na vzdálenost 300 m, pro mísení, 
dopravu a čerpání cementové výplňové hmoty Wilfoam K.  Vaky v porubu byly plněny ve 
vzdálenosti cca 150 m od čerpadla.  
     Při stavbě  bezpečnostního povalu byly postupně nad něj vkládány vaky z geotextilie o 
rozměrech 2 x 1 x 1 m  a  2 x 1 x 0,5 m opatřené plnicím rukávcem, který při naplnění vaku 
plnil funkci uzavíracího ventilu. ( Postupná stavba bezpečnostního povalu je patrna na snímku 
č. 2 a vaky s rukávcem na snímku č.3.) Vaky byly průběžně  v 16 hod. cyklech začerpávány 
cementovou směsí. Cementová směs Wilfoam K má schopnost poměrně rychle během cca 3 
min. gelovatět, následně tuhnout a mírně zvyšovat svůj objem. Velmi rychle dosáhne své 
konečné pevnosti  až 1 Mpa. Vaky byly k sobě postupně kladeny co nejblíže, aby mezi nimi 
nevznikly zbytečné mezery. Při plnění se vaky tvarovaly podle místních podmínek, tzn. tvaru 
napadané horniny, volné plochy ze strany pilíře a uložené kulatiny. Při ukládání vaků byly 
mezi ně s roztečí cca 2 x 2 m vsouvány hadice délky 1,5m ∅  25mm tak, aby volný spodní 
konec vyčníval pod kulatinu do pracovního prostoru. Tyto hadice byly připravovány pro 
druhou fázi. Po postavení bezpečnostního povalu  a zaplnění všech vaků  v celém úseku ( od 
sekce 49. po 72. )  bylo přistoupeno k realizaci fáze druhé. Do porubu bylo dopraveno 
přenosné čerpadlo pro nástřik močovinové pěny Krylamina, kterou byly zatěsněny všechny 
dutiny viditelné mezi dřevěnou kulatinou za účelem použití poslední hmoty a vytvoření 
kompaktního celku. Hadicemi ∅  25 mm byla nad naplněné vaky následně čerpána močovino-
fenolová hmota Ekoflex  přenosným čerpadlem SK 90. Tato hmota je těsnící, napěňující a 
zároveň i nosná. Její předností je schopnost až 30 násobné expanze v začerpávaném prostoru, 
při které dochází k vyplňování všech trhlin, puklin a volných prostor. Této vlastnosti bylo 
využito k důkladnému vzájemnému spojení uměle vytvořených kvádrů z Wilfoamu K ve 
vacích spolu s napadanou horninou a dřevěnou kulatinou v celek tj. bezpečnostní 
nárazníkovou vrstvu, která by tlumila případný další pád uvolňované horniny a zamezilo se 
destrukci dočasné výztuže tj. bezpečnostního povalu. Bylo dosaženo zpevněné vrstvy cca 1,4 
m silné ( př. č. 1 ). Následně byl celý úsek na výšku uhelné sloje zesílen tlakovou injektáží 
přes kotevní prvky Boltex pomocí polyuretanové pryskyřice Bevedan – Bevedol S.



 
Snímek č. 2 Stavba bezpečnostního povalu 

 

 
Snímek č. 3 Vaky s rukávcem 



 



5. Sumace použitého materiálu 
Pro realizaci záměru bylo použito: 

• 64 ks vaků z geotextilie o objemu do 2 m3 
• 10 800 kg cementové zpěňující hmoty Wilfoam K ( v  tomto 

množství  jsou započteny i technologické ztráty vzniklé při dopravě 
pytlovaného materiálu a při proplachu hadic).  Na jeden vyplněný 
m3 bylo spotřebováno cca 90 kg práškové substance Wilfoam K. 

• 1 120 lt složek Krylamina pro výrobu těsnící močovinové pěny, ze 
které bylo vyrobeno cca 40 m3   

• 6 252 kg komponent pro výrobu nosné a těsnící pěny Ekoflex, které 
bylo vyrobeno cca 185 m3 

Návrh na řešení situace předpokládal čerpání nákladů na materiál ve výši 1,7 mil. Kč. Po 
vyhodnocení celé akce bylo konstatováno skutečné čerpání ve výši 1,2 mil. Kč. 
 
6. Závěr 
     Vytvořením bezpečnostní nárazníkové vrstvy – tj. bezpečnostního povalu - byla zajištěna 
bezpečnost pracujících a zároveň vytvořena deska pro vzepření sekcí posuvné výztuže při 
jejich překládání pod volným prostorem. Pro vlastní najetí rubáňového kombajnu pro první 
pokos a průjezd inkriminovanou částí porubu byla provedena příprava vypleněním prvního 
stojkořadí IHS,  a také zainjektováním pilíře tlakovou injektáží v celé délce porubu.. 
     Celá akce byla organizována v nepřetržitém provozu těžebního úseku za úzké spolupráce 
ZBZS a společnosti CarboTech Bohemia. Po 14 dnech usilovné práce byl provoz porubu 
obnoven. Nejcennějším výsledkem na provedené akci je skutečnost, že všechny práce při 
velké koncentraci pracovníků v ohroženém úseku byly zvládnuty bez nejmenšího úrazu. 


